
Systemunderstøttelse af 
voksenområdet med 
borgeren i centrum

Det faglige værktøj gør det muligt at skabe bedre liv og velfærd for samfundets 
mest udsatte med effektbaserede indsatser, hvor ressourcerne anvendes, så de 
giver bedst mening og størst effekt.

Systemet understøtter Voksenudredningsmetoden og sammenkæder alle 
hverdagens arbejdsgange i forvaltningen, lige fra henvendelse og udredning til 
bestilling og opfølgning på effekten af den sociale indsats.

EG Sensum Voksen & Handicap er fuldt integreret med vores udførersystem, EG 
Sensum Bosted. 

Tilsammen understøtter de to systemer hele arbejdet med dokumentation og 
videndeling om den voksne borger på tværs af myndighed og tilbud på det 
specialiserede socialområde.

Udvid løsningen 
efter behov
EG Sensum Voksen & Handicap 
understøtter hverdagens 
arbejde for den sociale 
myndighed. 

Systemet kan udvides med disse 
særlige moduler og 
integrationer:

• Viden til handling med 
Ledelsesinformation

• Budgetsimulering med 
Dispositionsark

• Opfølgning på indsatser med 
Faglige Kvalitets Oplysninger, 
FKO

• Effektmåling med Indikator 2.0

• Aflevering med Digital 
Arkivering

• Sikker forsendelse med Digital 
Post

• Integration til 3.partssystemer, 
fx Acadre

EG Sensum Voksen & Handicap er det specialiserede 
socialområdes foretrukne myndighedssystem målrettet den 
professionelle sagsbehandler, der sætter den udsatte borger i 
centrum til gavn for fællesskabet. 



Udviklet i samarbejde med brugere og KOMBIT

EG Sensum Voksen & Handicap er udviklet i samarbejde med en lang række 
kommuner og ikke mindst i samarbejde med KOMBIT’s DHUV-netværk, hvor 9 
kommuner gik sammen for at udvikle en national understøttelse af arbejdet med 
Voksenudredningsmetoden. 

I dag anvender næsten hver 3. kommune løsningen, der gør det muligt at skabe 
bedre liv for samfundets svageste borgere gennem målbar udvikling. 

Dine fordele 
• Et ensartet flow og styring samt overblik over indsats og ressourcer

• Samlet overblik over sagerne og deres aktuelle status

• Sikring af samspillet mellem fx § 141-handleplanen og den individuelle 
handleplan

• Adgang til systemer på flere niveauer via et login

• Eliminering af tidskrævende administrative rutiner og dobbeltindtastning af 
data

• En helhedsorienteret og individuel indsats på tværs af bestiller- og 
udførerniveau med borgeren i centrum.

Fleksibel platform 
til digital 
sagsbehandling
Med EG Sensum Myndighed får I:

• Digital sags- og 
økonomistyring

• Understøttelse af nationale 
udredningsmetoder som VUM 
2.0 og ICS

• Fuld lovmedhold i 
forvaltningen på det 
specialiserede socialområde 

• Struktureret kommunikationen 
mellem borger, medarbejdere 
og pårørende

• Overskuelig ledelses-
information med fokus på 
indsats og effektmåling

• Fælles plan og digital 
opfølgning på mål og delmål 
med udfører

• Nem integration med øvrige 
værktøjer

Kontakt EG på tlf.: 7013 2211 eller 
kontakt@eg.dk

EG leverer branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle 
deres virksomhed yderligere. 
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på 
baggrund af en dyb forståelse af vores kunders profession og branche. 
Læs mere på https://eg.dk/om-eg/
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